Vestiging van een belasting op de uitstalling van waren en voorwerpen op
het openbaar domein
De gemeenteraad van Herenthout,
Gelet op het Gemeentedecreet;
Gelet op het decreet van 30 mei 2008 betreffende de vestiging, de invordering en de
geschillenprocedure van provincie- en gemeentebelastingen, gewijzigd bij decreten van 28 mei
2010 en 17 februari 2012;
Overwegende dat verscheidene handelszaken een gedeelte van het voetpad, gelegen voor
handelsinstellingen, innemen voor het plaatsen van waren, terrassen, reclameborden, …
Gelet op artikel 176 van de Politiecodex dat bepaalt: “De uitsprong over het voetpad of over de
openbare weg wordt voor ieder geval afzonderlijk bepaald door het college van burgemeester
en schepenen in functie van de voetpad-, plein- of straatbreedte en de drukte van het
voetgangersverkeer. Een vrije breedte van minimum 1,5 meter moet openblijven voor de
voetgangers.”;
Gelet op de tussenkomst van de heer Jan Van Dyck, raadslid, betreffende de uniforme
toepassing van het reglement wat betreft de bovengrondse inname van het openbaar domein;
Gelet op de begrotingsnoodwendigheden van de gemeente;
Op voorstel van het College van burgemeester en schepenen,
Besluit met eenparigheid van stemmen:
Artikel 1. Met ingang van 1 januari 2014 en voor een periode, eindigend op 31 december
2019, wordt een jaarlijkse belasting geheven op de uitstalling op het openbaar domein van
tafels en stoelen, waren en andere voorwerpen in het kader van een commerciële uitbating, die
de uitbater toelaten inkomsten de genereren.
Artikel 2. § 1. Deze belasting is niet van toepassing voor de oppervlakten binnen de door het
toepasselijk politiereglement afgesloten parcours tijdens markten en kermissen.
§ 2. Deze belasting is niet van toepassing voor de oppervlakten binnen de door het toepasselijk
politiereglement afgesloten parcours tijdens de braderij en de 21-juliviering voor hen die aan
voormelde activiteiten deelnemen.
Artikel 3. De belasting is vastgesteld op 25,00 euro per vierkante meter gebruikte oppervlakte
en per jaar. In de berekening van de het te betalen belasting zal elk gedeelte van een
vierkante meter voor een gehele vierkante meter worden aangerekend. De minimumaanslag
bedraagt 25,00 euro.
Artikel 4. De belasting is ondeelbaar en door de uitbater voor het ganse jaar verschuldigd, wat
ook de begin- en einddatum van de plaatsing van de uitstalling was.
Artikel 5. Alvorens voorwerpen te plaatsen op het openbaar domein moet hiervoor toelating
verkregen worden van het College van burgemeester en schepenen. De belastingplichtigen zijn
gehouden hun aangiften aan het College te doen in de loop van de maand januari. De
personen die na die datum de in artikel 1 vermelde voorwerpen op het openbaar domein
wensen te plaatsen, moeten hiervan voorafgaand aangifte doen bij het College.
Artikel 6. Bij gebreke aan een aangifte of bij een onvolledige, onjuiste of onnauwkeurige
aangifte wordt de belastingplichtige ambtshalve belast volgens de gegevens waarover het
College van burgemeester en schepenen beschikt, onverminderd het recht van bezwaar en
beroep.
Vooraleer over te gaan tot de ambtshalve vaststelling van de belasting, betekent het College
aan de belastingplichtige, per aangetekend schrijven, de motieven om gebruik te maken van
deze procedure, de elementen waarop de aanslag is gebaseerd evenals de wijze van bepaling
van deze elementen en het bedrag van de belasting.
De belastingplichtige beschikt over een termijn van dertig kalenderdagen, te rekenen van de 3e
werkdag die volgt op de verzending van die kennisgeving om zijn opmerkingen schriftelijk voor
te dragen.
Artikel 7. De overeenkomstig artikel 6 ambtshalve ingekohierde belasting wordt verhoogd met
een bedrag gelijk aan 50% van het belastingbedrag. Het bedrag van deze verhoging wordt
ingekohierd.
Artikel 8. De overtredingen worden vastgesteld door de ambtenaren, daartoe aangesteld door
de overheid die bevoegd is om de belastingkohieren vast te stellen. De door hen opgestelde
processen-verbaal hebben bewijskracht tot bewijs van het tegendeel.
Artikel 9. De belasting is verschuldigd zonder dat de belastingplichtige aanspraak kan maken
op enig onherroepelijk recht van concessie noch van erfdienstbaarheid op het openbaar
domein, doch integendeel heeft hij de plicht bij het eerste verzoek van het College van
burgemeester en schepenen het toegestane gebruik op te heffen of te beperken en zonder

daarom aanspraak te kunnen maken op enige vergoeding. De betaling van die belasting brengt
voor de gemeente geen enkele speciale toezichtstaak mee, behoudens deze in onderhavige
verordening vermeld.
Het privaat gebruik van het openbaar domein gebeurt op eigen risico van de begunstigde van
de toelating en onder zijn verantwoordelijkheid.
Artikel 10. Het intrekken van de toelating bij politiemaatregel wegens een fout van de
betrokkene of het afzien door deze laatste van het genot van de gegeven toelating, brengt voor
de belastingplichtige geen enkel recht mee op terugbetaling van de reeds betaalde belasting.
Artikel 11. De vermindering van de belastbare oppervlakte geeft slechts aanleiding tot
evenredige aanpassing van de belasting vanaf de eerste januari volgend op het neerleggen van
een regelmatige aangifte bij het College van burgemeester en schepenen.
Artikel 12. De belastingkohieren worden door het College van burgemeester en schepenen
opgemaakt en uitvoerbaar verklaard.
Artikel 13. De vestiging en invordering van de belasting evenals de regeling van de geschillen
terzake gebeurt volgens de modaliteiten vervat in het decreet van 30 mei 2008 betreffende de
vestiging, de invordering en de geschillenprocedure van provincie- en gemeentebelastingen en
de latere wijzigingen.

